Ata da 20ª (vigésima) reunião ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Legislatura 2017/2020 da Câmara Municipal de
Guanhães, realizada no dia 18 de dezembro de 2017 às 19:00
horas, sob a Presidência do Vereador Evandro Lott Moreira
que cumprimentou a todos e solicitou ao senhor secretário
que procedesse com a chamada inicial dos Vereadores a qual
estavam todos presentes. Como houve número regimental declarou em nome de Deus abertos os trabalhos. Prosseguindo,
os vereadores procederam com a oração do Pai Nosso para o
bom andamento dos trabalhos;Prosseguindo com a reunião, o
Presidente da Câmara, tomou a palavra e em atenção ao artigo 56 do regimento interno da Casa, convocou o plenário para
a realização da eleição da mesa diretora da Câmara para o
exercício de 2018. Confirmada a presença de todos os 13(treze) vereadores, o senhor secretário procedeu com a leitura do
ofício referente a inscrição da chapa apresentada. Prosseguindo, foram nomeados pelo presidente para atuarem como
escrutinadores da eleição e votação os vereadores Daniel
Barroso e Maria Anídia de Paula. O senhor presidente procedeu com a leitura da cédula impressa para votação. Em seguida procedeu a apresentação ao plenário da cédula de votação, explicando de forma verbal como a mesma deve ser assinalada. Explicou que a cédula de votação possui três quadrículas para assinar, sendo a primeira destinada ao voto para a
chapa 01 composta pelo presidente Nivaldo dos Santos , Vice
Presidente Evandro Lott Moreira, 1º secretário Bruno Pires de
Souza e 2º secretário o vereador Mauro da Conceição Neves,
a segunda quadrícula destinada ao voto em “Branco” e terceira quadrícula destinada ao voto “Nulo”. O senhor presidente ,
deixou claro aos parlamentares presentes, que não serão
aceitas rasuras nas cédulas de votação, que somente serão
validadas as cédulas que estiverem estritamente marcadas
conforme explicação em plenário, que não serão aceitos votos
assinados fora da quadrícula de marcação, que será declarada nula, a cédula de votação que possuir qualquer marcação
que não seja o voto assinalado em quadrícula própria. O senhor presidente solicitou ainda a conferencia da inexistência

de qualquer sinal ou rasura em ambos os lados de cada cédula de votação e inspeção da urna de votação.Solicitou ainda
aos escrutinadores que procedessem com as suas respectivas assinaturas no verso de cada cédula de votação. Após advertidos todos os parlamentares do processo e regras de votação, as mesmas foram aprovadas por unanimidade em plenário, sem qualquer oposição ou impugnação. Os vereadores foram chamadas cada um em ordem alfabética para depositar o
seu voto. Constatou-se na apuração que houveram 10 votos
válidos para a chapa 01, 01 voto nulo e dois votos em branco
sendo declarada como vencedora da votação a chapa 01.Em
razão desse resultado que foi anunciado em razão de atendimento ao princípio da publicidade, a chapa 01 foi proclamada
eleita e imediatamente empossada para mandato a ser iniciado no primeiro dia do exercício de 2018. O senhor presidente
passou a palavra para a Presidente do SAAE, Sra. Viviane de
Queiroz Coelho que cumprimentou a todos e disse que volta
a esta casa como prometido. Apresentou em slides powerpoint a estrutura administrativa e organizacional do SAAE. Disse
que por falta de pessoal o SAAE tem apresentado dificuldades
para atender a população. Apresentou também a vazão do
manancial bem como a captação diária e mensal. Disse que
atualmente há 18 loteamentos em análise no SAAE. Apresentou também diagnóstico da atual situação da capacidade dos
mananciais de Guanhães. Ressaltou a importância do programa “Água e Vida” para a preservação de mananciais. Disse
que há poucas unidades de tratamentos de resíduos no país e
que o SAAE o possui. Apresentou também slide referente a
ações que foram tomadas para lidar com a crise hídrica dizendo que entregou à Câmara Municipal, relatório completo a respeito de todas as ações implementadas. Prosseguindo, disse
ainda que está fazendo levantamento de informações internas
para subsidiar a tomada de decisões.Disse ainda que há uma
falta de mão de obra qualificada e que há mesma sofreu uma
evasão por questões salariais em sua maioria. Disse ainda
que foi dado entrada em projeto de lei para regularização do
patrimônio. Disse que aguarda parecer da FUNASA para pros-

seguir com as obras dos interceptores e que foi realizada medição de vazão na região de Corrente Canoa e ressaltou ainda a importância da despoluição do Ribeirão Vermelho. Disse
que a nova captação de água é atualmente a prioridade zero
e que não se pode perfurar poços indiscriminadamente. Disse
que foi feito levantamento de dados e solicitação de outorga
para a exploração do manancial de Corrente Canoa. A Senhora Presidente disse ainda que estão sendo estabelecidas
ações de diminuição de perdas em vazamentos pela tubulação de água. Disse ainda que existem vários órgãos que podem atuar em parceria com o SAAE como o IEF, para fomentar ações para o adequado abastecimento de água para a população. Disse que o SAAE está as ordens da população para
esclarecimentos de dúvidas e também para sugestões e agradeceu pela atenção e parabenizou a equipe do SAAE Guanhães pelo trabalho. Lembrou que a idéia e errar menos e que
todos são passíveis de erro e que sempre há o empenho em
se fazer o melhor. O presidente da oab Geraldo Temponi Godinho perguntou a respeito da despoluição do Ribeirão Vermelho, qual o prazo para que a mesma seja implementada. Em
resposta a presidente do SAAE disse que as obras serão retomadas em 2018. O vereador Nelci perguntou a respeito do valor do saldo disponível em caixa e quando as obras serão iniciadas. Com relação ao projeto o mesmo já está em fase de
contratação e que o mesmo demora três meses para ficar
pronto e que só depois da conclusão do mesmo é que se
pode ter uma noção de quais recursos serão necessários e
em quanto tempo as obras serão concluidas . Com relação
ao saldo disponivel a mesma respondeu que gira em torno de
três milhões. Disse que ainda tem que repassar alguns valores ao Guanhães PREV. O vereador Osmar pediu atenção a
região do Madeira e pediu para se ver a questão do bom senso dizendo ainda que a nova captação pode demorar um pouco mas que estando tudo pronto será uma dor de cabeça a
menos e disse que a sociedade também tem que fazer a sua
parte. A presidente do SAAE ressaltou a importância de prestar esclarecimentos a população. A vereadora Dóris cumpri-

mentou a todos e perguntou a presidente do SAAE a respeito
do pagamento da outorga do plano municipal de saneamento.
Em resposta a presidente disse que foi feito um levantamento
das emergências e contingências dizendo que assim que todos assim que os dados estiverem disponíveis será feito um
esclarecimento. A vereadora Dóris ressaltou a importância de
que todos os servidores estejam satisfeitos para que a autarquia caminhe bem. Com a palavra o vereador Mauro cumprimentou a todos e falou que só tem agradecer a presença de
todos e que o bem maior do ser humano é a água e que quando compareceu ao SAAE foi recebido de portas abertas e que
todos os esclarecimentos foram feitos. O vereador Daniel
cumprimentou a todos os presentes e parabenizou a equipe
do SAAE pelo trabalho desempenhado durante a crise hídrica.
Com a palavra, o engenheiro do SAAE, José Orlando, disse
que o manancial do Graipú já está no fim de sua vida útil e
que a demanda já chegou ao limite e que não é possível aumentar a barragem uma vez que tal aumento pode acarretar a
inundação de estradas e que é necessário fazer um estudo
detalhado antes de fazer novas obras de captação. O vereador Osmar perguntou a respeito dos poços artesianos perfurados em Conceição do Mato Dentro e seu impacto em Guanhães. Em resposta José Orlando não pode responder a respeito desse impacto e que o mesmo deve ser melhor estudado. O vereador Evandro disse que teve uma reunião com a
ACAM e que cada fazenda comprada pela empresa ANGLO
foram perfurados de três a quatro lençóis o que está rebaixando o lençol freático dizendo ainda que foi protocolado requerimento na Assembléia Legislativa de Minas Gerais solicitando
providências e solicitando apoio do SAAE para que também
oficie aos órgãos para pedir providências. A vereadora Dóris
pediu para que fosse registrado pedido para que a fossa da
Escola Fazenda São Sebastião fosse limpa. O engenheiro do
SAAE, José Orlando esclareceu que já foi providenciado um
projeto padrão e que está sendo executado também projeto
para melhorar o abastecimento de água da referida escola. O
vereador Nivaldo pergunto a respeito das outorgas dos poços

artesianos em Guanhães e também a respeito da possibilidade de aumento da barragem já existente. A presidente do
SAAE esclareceu a respeito das outorgas de que todas já estão regularizadas e está em percurso a outorga dos poços do
Buritis e do Horto e que os mesmos estão em processo de regularização e com relação as represas dos fazendeiros, disse
que o SAAE recebeu notificação de órgãos ambientais questionando que as intervençoes foram feitas sem outorga. O vereador Nivaldo disse que se tem que tranquilizar a população de
Guanhães dizendo que sempre é cobrado e abordado pela
população. A presidente do SAAE disse que não pode prometer e nem afirmar que em 2018 teremos obras concluidas e
não teremos racionamento uma vez que seria necessário que
tivesse sido feito um planejamento de prazo mais longo . O
vereador Nivaldo disse que a Câmara é parceira do SAAE e é
representante do povo dizendo que já está tramitando na
Casa projeto de lei para evitar desperdício em época de crise.
O senhor presidente marcou reunião extraordinária para quinta feira 21 de dezembro de 2017. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse com a
leitura dos ofícios protocolados na casa; Ofícios 306 e 307 de
autoria do senhor secretário de Governo do Município de Guanhães, José Domingos de Souza; Ofício 225/2017/SAAE
e226/2017/SAAE de autoria da senhora presidente do SAAE
Viviane de Queiroz Coelho.Continuando os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse com a
leitura dos pareceres apresentados ao projeto de lei 54/2017
que dispõe sobre o combate ao desperdício e utilização de
água tratada e de poços artesianos para construção civil, limpeza de calçadas, passeios residenciais e comerciais, lavagem de veículos na zona urbana e rural, em todo o município
de Guanhães e dá outras providências; O senhor presidente
colocou os pareceres em discussão. Posteriormente, o senhor
presidente colocou o projeto de lei em discussão. O vereador
Daniel solicitou vista do projeto de lei. O vereador Nelci solicitou que fosse retirado o pedido de vista apresentado uma vez
que já foi discutido. O vereador Mauro disse que é necessário

um estudo mais aprofundado. O vereador Nelci disse que não
se trata de um projeto que vai trazer prejuízo e desemprego e
perguntou aos vereadores da Casa se os mesmos são coniventes com desperdício. O vereador Daniel esclareceu que
pedir vista de projetos de lei é uma prerrogativa do vereador e
que os demais deveriam respeitar. Dando continuidade aos
trabalhos, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse com a leitura dos pareceres e emenda numero 1
apresentada ao projeto de lei nº 09/2017 que dispõe sobre a
criação da Política Pública de Valorização do Esporte e dá outras providências. O vereador Nelci solicitou vista do projeto
09/2017. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse com a leitura das emendas 1,2 e 3 apresentadas ao projeto de lei
043/2017 que cria obrigações acessórias e explicita outras
para os serviços de administração de cartões de crédito e
débito e demais do item 15.01, “leasing” e dá outras providências;O senhor presidente colocou as emendas em discussão.
O vereador Nelci solicitou vista do projeto de lei 43/2017.Em
continuidade aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao
senhor secretário que procedesse com a leitura dos pareceres
apresentados ao projeto de lei 53/2017, que dispõe sobre a
criação da Política Pública de Coleta Seletiva com Inclusão
Social dos Catadores de Materiais Recicláveis – PRÓ-CATADOR – e dá outras providências. O senhor presidente colocou
os pareceres em discussão; Em seguida, o presidente colocou
o projeto de lei 53/2017 em discussão; Com a palavra, a vereadora Dóris disse tratar-se de regulamentação de normas que
já existem e que estando regulamentada os catadores podem
obter recursos do governo ressaltando a importância da mesma para a comunidade pedindo apoio da Casa para que o
mesmo seja aprovada. O vereador Nivaldo parabenizou a vereadorda Dóris ressaltando a celeridade de tramitação do
mesmo. O senhor presidente colocou o projeto de lei 53/2017
em votação sendo por todos aprovado.Em continuidade aos
trabalhos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário
que procedesse com a leitura da emenda apresentada ao pro-

jeto de lei 070/2017 que altera dispositivos da Lei 2755, de 31
de janeiro de 2017, na qual estima a receita e fixa a despesa
do Município de Guanhães para o exercício financeiro de
2017 e dá outras providências;
O senhor presidente colocou a emenda em discussão. A vereadora esclareceu que a Câmara não pode aprovar uma suplementação retroativa e que a emenda torna o projeto legal. O
vereador Lucimar falou a respeito dos projetos de lei apresentados pelo mesmo dizendo se tratar-se de simples pedidos de
nomeação de Vias Públicas e que não há motivo para os mesmos estarem parados. O vereador Evandro esclareceu que todos os projetos pendentes serão votados na reunião extraordinária do dia 21/12/2017. O vereador Nelci pediu vista ao projeto de lei. Em prosseguimento, o senhor presidente solicitou
ao secretário que procedesse com a leitura do projeto de lei a
dar entrada na casa; Projeto de lei nº72/2017 que dispõe sobre a doação de bens patrimoniais móveis do município de
Guanhães ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães – SAAE- atendendo mandamentos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e dá outras providências. O presidente
solicitou ao senhor secretário que procedesse com a leitura
dos expedientes; requerimentos 37 e 38 apresentados pelos
Vereadores Osmar Gomes Fidelis e Nelci Pereira Chaves. O
vereador Osmar, acompanhado por todos os demais vereadores, solicitaram moção de aplauso ao major Gilberto de Jesus
Costa tendo a mesma recebido o número 29/2017. Os expedientes foram colocados em discussão e posterior votação sendo por todos aprovado. O vereador Nivaldo agradeceu a todos
pelo apoio recebido pela chapa um e que o mesmo será um
presidente democrático e tranquilo. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse com a
chamada final dos vereadores que, de acordo com a inicial,
estavam todos presentes. Nada mais há tratar, eu secretário
lavrei a presente ata que, depois de lida, se aprovada segue
por todos assinada. Sala das sessões, aos 18 de dezembro
de 2017.

